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Czynniki dobrej odpowiedzi na leczenie przeciwwirusowe  
zakażenia HBV

Factors that predict response to hepatitis B treatment

Justyna Janocha-Litwin1, B, D–F, Krzysztof simon1, 2, B, D, F

1 i oddział chorób zakaźnych wojewódzkiego szpitala specjalistycznego we wrocławiu 
2 zakład chorób zakaźnych i hepatologii wydziału Lekarsko-stomatologicznego uniwersytetu medycznego 
we wrocławiu

A – przygotowanie projektu badania, B – zbieranie danych, C – analiza statystyczna, D – interpretacja danych,  
E – przygotowanie maszynopisu, F – opracowanie piśmiennictwa, G – pozyskanie funduszy

Duża liczba osób zakażonych wirusem zapalenia wątroby typu B na świecie i w Polsce oraz ograniczona 
dostępność i skuteczność leczenia przyczynowego wymusza poznanie czynników odpowiedzi na stosowaną terapię. ma to 
na celu wybranie jak najlepszego leku oraz możliwość modyfikacji leczenia w trakcie terapii. w pracy omówiono poznane 
czynniki/znaczniki odpowiedzi na leczenie zakażenia hBV. czynnikami dobrej odpowiedzi na terapię PEG-ifn wyjściowo 
są: niska wiremia hBV Dna, obecność hBeag, wysoka aktywność aLat, genotyp a lub B hBV oraz wysoka aktywność 
zapalna w badaniu histopatologicznym bioptatu wątroby. monitorowanie skuteczności leczenia przeciwwirusowego oceną 
wiremii hBV Dna metodą Pcr, ilościowego oznaczania hBsag, hBeag i kinetyki spadku tych stężeń umożliwia modyfikację 
leczenia w trakcie jego trwania. Dalej istnieje potrzeba selekcjonowania nowych czynników pozwalających przewidywać 
skuteczność prowadzonego leczenia przeciwwirusowego u zakażonych hBV w celu ograniczenia ryzyka rozwoju odległych 
powikłań, tj. rozwoju marskości wątroby ze wszystkimi następstwami, oraz raka wątrobowokomórkowego.
Słowa kluczowe: hBV, czynniki odpowiedzi, leczenie przeciwwirusowe, interferon, analogi nukleoty(zy)dowe.

a large number of people infected with hepatitis B virus in Poland and the world as well as limited availability and 
efficiency of causal therapy necessitate further research on predictors of response to the therapy. it has to provide choosing the 
best medication and capability to modify the therapy. the paper discusses predictors of responses to the hBV therapy. factors 
associated with response to PEG-ifn therapy are: low hBV Dna level, hBeag presence, high aLat activity and active inflam-
mation in histopathological examination of the liver biopsy. modification of the therapy is possible by monitoring its effective-
ness by using the assessment of hBV Dna levels with Pcr method, hBsag quantification and kinetics of the decrease in their 
concentrations. there is still a need to discover new factors that will let predict the efficiency of the antiviral therapy in hBV 
positive patients to decrease the risk of developing the long-term complications such as liver cirrhosis and hepatocellular cancer.
Key words: hepatitis B, predictors of response, treatment, interferon alpha, nucleo-ti(-si)de analogues.

Streszczenie

Summary

Wstęp
Liczbę osób zakażonych wirusem zapalenia wątroby 

typu B (hBV) na świecie szacuje się na 350–400 mln [1], 
w Polsce u około 1,5% populacji stwierdza się obecność 
antygenu hBs [2]. najpoważniejszą konsekwencją prze-
wlekłego zakażenia hBV są marskość wątroby, ze wszyst-
kim towarzyszącymi marskości problemami klinicznymi, 
oraz rak pierwotny wątrobowokomórkowy (hcc – hepa-
tocellulare cancer), rzadko istotne choroby innych narzą-
dów (np. nerek, naczyń) [3]. wobec braku możliwości 
eradykacji hBV głównym celem leczenia zakażenia hBV 
jest uzyskanie trwałej supresji replikacji hBV – zaniku hBV 
Dna w surowicy potwierdzonego testem Pcr o wysokiej 
czułości (real time Pcr); celami pośrednimi są: serokonwer-
sja w układzie „e” (u pacjentów hBeag(+)), serokonwersja 
w układzie „s” i uzyskanie eliminacji antygenu hBs (co 
zdarza się stosunkowo rzadko zarówno spontanicznie, jak 
i w wyniku zastosowanego leczenia), normalizacja aktyw-
ności biochemicznej procesu chorobowego (normalizacja 
aktywności aminotransferaz). uzyskanie tych celów może 
prowadzić do: zahamowania lub spowolnienia postępu 
choroby, spowolnienia procesu włóknienia lub częściowe-
go cofania się zaawansowania zmian, zmniejszenia liczby 
powikłań związanych z marskością wątroby (epizody de-
kompensacji, samoistnego zapalenia otrzewnej, krwawie-

nia z górnego odcinka przewodu pokarmowego i żylaków 
przełyku, rozwój hcc i innych) oraz poprawy jakości życia, 
zwiększenia i wydłużenia przeżywalności. w odniesieniu 
do wymienionych celów leczenia bardzo ważny jest właści-
wy wybór terapii – wybór między preparatami interferonu 
alfa a analogami nukleoz(t)ydowymi (an), uwzględniający 
przeciwwskazania (praktycznie brak przy an), preferencje 
pacjenta, jego indywidualne cechy i tolerancję leczenia. 
w intensywnych badaniach klinicznych są też terapie se-
kwencyjne lub skojarzone an i ifn alfa-2 oparte na intere-
sującej koncepcji uzyskania maksymalnej supresji replikacji 
(an), a w konsekwencji efektywniejszej kontroli immunolo-
gicznej nad zakażeniem (PEG-ifn alfa-2a) [4]. 

obecnie zarejestrowanymi lekami do terapii przewle-
kłego zakażenia hBV są: rekombinowany interferon alfa- 
-2a i alfa-2b (ifn), pegylowany interferon alfa 2a (PEG-ifn), 
mające działanie immunomodulujące, zmniejszające włók-
nienie, i przeciwnowotworowe oraz leki o bezpośrednim 
działaniu przeciwwirusowym, tj. analogi nukleozydowe 
(an), do których zaliczamy: lamiwudynę (Lam), enteka-
wir (EtV) i telbiwudynę (Ldt), oraz analogi nukleotydowe 
(an): adefowir (aDV) i tenofowir (tDf), w niektórych kra-
jach azjatyckich dostępna jest też klewudyna. spośród an 
jedynie EtV i tDf charakteryzuje wysoka bariera genetycz-
na i odpowiednia siła działania, stąd leki te powinny być 
stosowane pierwszorzutowo. Ponadto należy podkreślić, że 
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terapia interferonem oraz wieloletnie stosowanie analogów 
zmniejsza ryzyko wystąpienia hcc, co w przypadku zaka-
żenia hBV, i w przeciwieństwie do zakażenia hcV, zdarza 
się nawet u pacjentów bez marskości wątroby [5], również 
stosowanie niektórych analogów ma udowodnione działa-
nie zmniejszające włóknienie [6].

w artykule omawiamy poznane oraz wciąż badane 
znaczniki wskazujące na dobrą odpowiedź na leczenie 
przeciwwirusowe u zakażonych hBV.

znaczniki te są bardzo ważnymi narzędziami przy pro-
wadzeniu terapii, usprawniają jej prowadzenie, zmniejsza-
ją jej koszty i umożliwiają wczesne przerwanie pierwotnie 
nieskutecznej terapii. wśród znaczników odpowiedzi na le-
czenie możemy wyróżnić związane z samym wirusem lub 
związane z pacjentem. inny podział znaczników predykcyj-
nych odpowiedzi na leczenie to na te, które są nam znane 
przed rozpoczęciem leczenia: znaczniki – wirusowe: geno-
typ wirusa, wiremia wyjściowa (hBV Dna), ocena ilościo-
wa hBsag oraz hBeag; – demograficzne: rasa, wiek, płeć 
i waga pacjenta; – histologiczne: zaawansowanie włóknie-
nia oraz zmian zapalnych w wątrobie; – biochemiczne, ta-
kie jak aktywność aLat, oraz znaczniki oceniane w trakcie 
leczenia, tj.: kinetyka zmian wiremii hBV Dna, kinetyka 
zmian stężenia hBsag lub hBeag, aktywność aminotrans-
feraz [7]. 

Płeć, wiek 

Dane demograficzne ogólnie nie stanowią istotnych 
czynników umożliwiających ocenę skuteczności leczenia 
hBV. niemniej młodszy wiek (< 30. r.ż.) oraz płeć żeńska 
(w porównaniu z pacjentami płci męskiej w wieku powyżej 
30 lat) okazały się niezależnymi znacznikami wskazujący-
mi na wyższe prawdopodobieństwo uzyskania normalizacji 
aLat w badaniu GLoBE u pacjentów leczonych telbiwu-
dyną (zarówno z, jak i bez antygenu „e”) [7] oraz w grupie 
pacjentów hBeag(-) leczonych PEG-ifn alfa-2a z lub bez 
lamiwudyny – normalizacja aLat oraz trwała supresja hBV 
Dna w 24. tygodniu po zakończeniu leczenia [8]. nato-
miast w grupie 721 pacjentów hBeag(+) leczonych prepa-
ratami PEG-ifn alfa-2a i alfa-2b, płeć żeńska i starszy wiek 
zwiększały szanse na uzyskanie trwałej odpowiedzi wiruso-
logicznej (sVr – sustained viral response) w ocenie po 24 
tygodniach od zakończenia leczenia [9].

analiza wyników leczenia monoterapii PEG-ifn vs. 
monoterapia Lam vs. terapia kombinowana grupy ponad 
500 pacjentów wykazała, że pacjenci poniżej 40. r.ż. osią-
gali częściej złożoną odpowiedź na leczenie (normalizacja 
aLat, spadek wiremii hBV Dna) niż pacjenci powyżej 40. 
r.ż., niezależnie od rodzaju zastosowanego leczenia [8]. 
Dane te wskazują na celowość jak najszybszego rozpoczy-
nania terapii przyczynowej (co dalej w Polsce jest trudne 
do zrealizowania z uwagi na ograniczenia finansowe i dłu-
gie kolejki osób oczekujących na leczenie finansowane ze 
środków nfz).

Rasa

w większości prowadzonych badań pacjentów prze-
wlekle zakażonych hBV leczonych zarówno ifn, PEG-ifn, 
jak i analogami nie udowodniono, by rasa człowieka miała 
istotny wpływ na wyniki leczenia. wyniki badań klinicz-
nych prowadzonych wśród osób rasy azjatyckiej i kauka-
skiej są zbliżone, jeśli chodzi o odpowiedź wirusologiczną, 
serokonwersję w układzie „e” i „s” oraz odpowiedź bioche-
miczną, mimo że główne drogi zakażenia u pacjentów rasy 
kaukaskiej i azjatyckiej różnią się istotnie [10].

Masa ciała
wykazano jednoznacznie, że niski wskaźnik masy ciała 

(Bmi – body mass index) (< 22,5 kg/m2) stanowi niezależ-
ny czynnik uzyskania trwałej odpowiedzi wirusologicznej 
i biochemicznej po 2 latach leczenia telbiwudyną (Ldt) 
u pacjentów hBeag(+) i hBeag(-) [11] oraz u pacjentów 
z antygenemią „e” leczonych aDV lub PEG-ifn alfa-2a.

Zmiany histologiczne
wysoka aktywność zapalna w badaniu histopatologicz-

nym bioptatu wątroby u pacjentów z obecnym antygenem 
„e” stanowi istotny czynnik predykcyjny osiągnięcia trwałej 
odpowiedzi wirusologicznej u pacjentów leczonych PEG- 
-ifn alfa-2a oraz lamiwudyną (Lam), ale nie aDV i telbiwu-
dyną (Ldt). nie potwierdzono tej zależności u pacjentów 
hBeag(-) leczonych PEG-ifn, Lam oraz aDV. stłuszczenie 
wątroby nie ma wpływu na skuteczność leczenia przewle-
kłego zakażenia hBV. cindoruk i wsp. [12], porównując 
skuteczność leczenia PEG-ifn alfa-2a w monoterapii oraz 
z Lam u pacjentów ze stłuszczeniem wątroby i bez wyka-
zali, że odsetek pacjentów osiągających sVr nie różnił się 
istotnie statystycznie w grupie pacjentów z stłuszczeniem 
w porównaniu z pacjentami bez stłuszczenia wątroby.

HBV DNA
niska wyjściowa wiremia hBV Dna przed rozpoczę-

ciem leczenia ifn alfa jest istotnym, niezależnym czyn-
nikiem wskazującym na większą częstość uzyskania se-
rokonwersji w układzie „e” i „s” oraz uzyskania trwałej 
odpowiedzi wirusologicznej u pacjentów leczonych Lam, 
Ldt, EtV i tDf. Przy bardzo wysokich wartościach wiremii 
hBV leczenie PEG-ifn alfa-2a jednak wydaje się być zbyt 
ryzykowne.

u pacjentów hBeag(-) leczonych PEG-ifn alfa-2a z lub 
bez lamiwudyny, niska wiremia hBV Dna przed rozpo-
częciem leczenia jest czynnikiem predykcyjnym uzyskania 
trwałej odpowiedzi wirusologicznej (sVr) oraz biochemicz-
nej (normalizacji aLat) w 24 tygodnie po zakończeniu le-
czenia [8]. 

monitorowanie kinetyki wiremii hBV Dna w trakcie 
terapii jest niezwykle istotnym elementem pozwalającym 
na ocenę skuteczności leczenia lub jej braku, pojawiania 
się oporności wirusa na stosowane leczenie oraz umożliwia 
podejmowanie dalszych kroków terapeutycznych, np. mo-
dyfikacji leczenia i czasu trwania terapii. Brak wykrywalnej 
wiremii hBV Dna w 24. tygodniu po zakończeniu terapii 
jest dobrym wskaźnikiem skuteczności leczenia u pacjen-
tów leczonych PEG-ifn zarówno hBeag(+) oraz hBeag (-). 

monitorowanie wiremii hBV Dna w 12., 24., 48. tygo-
dniu terapii wśród pacjentów stosujących an i 24 tygodnie 
po zakończeniu 48-tygodniowej terapii PEG-ifn alfa-2a 
jest niezwykle istotne i stanowi podstawę dalszych opcji 
terapeutycznych. ustąpienie wiremii i eliminacja hBsag 
w przebiegu terapii wskazuje na skuteczną odpowiedź te-
rapeutyczną; nieoznaczalne hBV Dna metodą Pcr w cza-
sie 48 tygodni leczenia an (w PEG-ifn alfa po 24 tygo-
dniach od zakończenia leczenia) wskazuje na skuteczną 
odpowiedź wirusologiczną; brak obniżenia hBV Dna < 1 
log10 iu/ml w porównaniu z wartościami wyjściowymi po 
12. tygodniu leczenia wskazuje na brak pierwotnej odpo-
wiedzi (pierwotną lekooporność); obniżenie hBV Dna > 1 
log10 iu/ml, ale wykrywalna wiremia hBV metodą Pcr po 
24 tygodniach (Lam) lub 48 tygodniach (aDV, EtV, tDf) 
wskazuje na częściową odpowiedź wirusologiczną; wzrost 
wartości hBV Dna > 1 log10 iu/ml w porównaniu z nadir 
(najniższa wartość) hBV Dna w trakcie leczenia wskazuje 
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na nawrót wirusologiczny (lekooporność wtórna). zarów-
no pierwotna lekooporność, jak i odpowiedź częściowa czy 
przełom wirusologiczny mogą być błędnie diagnozowane 
w przypadkach nieprzestrzegania reżimu terapeutycznego 
przez pacjenta. Dotyczy to zwłaszcza chorych leczonych 
analogami o wysokiej barierze genetycznej [13].

Genotyp HBV
u pacjentów hBeag(+) leczonych PEG-ifn znajomość 

genotypu wirusa hBV jest potwierdzonym istotnym i nie-
zależnym czynnikiem predykcyjnym osiągnięcia korzyści 
z zastosowanego leczenia. natomiast u pacjentów leczo-
nych an nie zostało to do tej pory udowodnione, prowa-
dzone badania sugerują podobną odpowiedź na leczenie, 
tj. spadek wiremii, utratę antygenu „e” , poprawę histolo-
giczną w różnych genotypach.

u pacjentów z genotypem a hBV leczonych PEG-ifn 
alfa-2a częściej dochodzi do eliminacji antygenu „e”, a na-
wet „s” w porównaniu z pacjentami z genotypem D lub 
c hBV. u zakażonych genotypem B łatwiej dochodzi do 
serokonwersji w układzie „e” niż z genotypem c hBV (a  
> c i D; B > c) [14]. 

w grupie 1229 pacjentów przewlekle zakażonych hBV 
istotnie statystycznie częściej trwałą odpowiedź wirusolo-
giczną po leczeniu PEG-ifn uzyskiwali pacjenci wyjściowo 
hBeag(+) w porównaniu z pacjentami hBeag(-); niemniej 
odpowiedź była różna w zależności od genotypu hBV: 
u zakażonych dominującym w Polsce genotypem a 34%  
vs. 36%, genotyp B 32% vs. 21%, genotyp c 50% vs. 19% 
oraz genotyp D 21% vs. 15% [15].

u pacjentów zakażonych genotypem a hBV częściej 
obserwowano serokonwersję hBeag/anty hBeag w 24. ty-
godniu po zakończeniu terapii PEG-ifn alfa-2a z lub bez 
Lam (52%), w porównaniu z pacjentami z genotypem B lub 
c (30–31%) [16].

niektórzy badacze sugerują, by chorych z genotypem D 
hBV nie leczyć PEG-ifn z powodu niskiej szansy uzyskania 
trwałej odpowiedzi wirusologicznej (sVr). u tych z geno-
typem a, z wysoką aktywnością aLat i/lub niską wiremią 
hBV Dna terapia PEG-ifn powinna być terapią pierwszego 
rzutu (szanse osiągnięcia sVr sięgają 30% wg analizy prze-
prowadzonej przez Buster i wsp. [8]), podobnie jak u pa-
cjentów z genotypem B i c hBV z podwyższoną aktywno-
ścią aLat i niską wiremią hBV [17].

HBsAg – ocena ilościowa (qHBsAg)
obecnie jest to bardzo wartościowy znacznik ocenia-

jący skuteczność leczenia i ułatwiający indywidualizację 
terapii przeciwwirusowej.

sonneveld i wsp. [18] analizowali kinetykę qhBsag 
u pacjentów hBeag(+) leczonych PEG-ifn. wykazali oni, 
że brak spadku qhBsag w 12. tygodniu terapii nie pozwa-
la na osiągnięcie skuteczności leczenia aż w 97%. tylko 
u 2 na 202 osoby uzyskano utratę antygenu „e” przy braku 
spadku stężenia antygenu hBs. to badanie, jak i inne opie-
rają się na ocenie ujemnej wartości predykcyjnej qhBsag.

u pacjentów hBeag(-), u których nie zaobserwowano 
zarówno spadku stężenia hBsag i hBV Dna w 12. tygo-
dniu leczenia PEG-ifn, nie osiągnięto też sVr według 
rijckborsta i wsp. [19]. Brak spadku stężenia hBsag w 12. 
tygodniu terapii PEG-ifn może więc stanowić wskazania do 
zaprzestania tej terapii i zastosowania analogów [20].

obecnie niewiele jest badań oceniających skuteczność 
oznaczania stężenia hBsag w trakcie terapii analogami.

w trakcie 3-letniej terapii Ldt oceniano kinetykę spad-
ku stężenia hBsag. zidentyfikowano pacjentów z gwałtow-
nym spadkiem stężenia hBsag w ciągu pierwszego roku 

(spadek ≥ 1 log10 iu/ml), z których u 8 z 9, w większości 
z genotypem a hBV, po 3 latach doszło do zaniku antygenu 
„s” [21].

Jednocześnie w metaanalizie przeprowadzonej przez 
chevaliez i wsp. [22] wykazano znaczenie długotrwałego 
leczenia analogami przy niewykrywalnej wiremii, ale wciąż 
oznaczalnym stężeniu hBs.

HBeAg ilościowe
stężenie hBeag jako ewentualnego znacznika dobrej 

odpowiedzi na leczenie oceniono w grupie 271 pacjentów 
z wzw B hBeag(+) leczonych przez 48 tygodni PEG-ifn 
alfa-2a [23]. u 87 pacjentów, którzy dokonali ostatecznie 
serokonwersji w układzie „e”, stężenie hBeag stale obni-
żało się w trakcie 48-tygodniowej terapii, pozostając w mi-
nimalnym stężeniu w okresie 24 tygodni po zakończeniu 
terapii (tzw. okresie follow-up), natomiast u tych, którzy nie 
osiągnęli serokonwersji w układzie „e”, stężenie hBeag 
łagodnie spadało w trakcie terapii, natomiast gwałtownie 
wzrastało w okresie 24-tygodniowego okresu obserwacji po 
leczeniu. największy odsetek pacjentów, którzy osiągnęli 
serokonwersję w układzie „e”, był w grupie o najniższym 
wyjściowym stężeniu hBeag. oceniano również spadek 
stężenia hBeag w 12. i 24. tygodniu terapii – aż 53% pa-
cjentów z hBeag < 10 PEiu/mL w 12. tygodniu, a tylko 4% 
pacjentów ze stężeniem hBeag > 100 PEiu/mL w 24. tygo-
dniu osiągnęło serokonwersję. 

wydaje się, że ocena dalszego spadku stężenia hBeag 
(w okresie 24-tygodniowego follow-up) przy braku istotnych 
zmian poziomu wiremii hBV Dna pozwala na wyodrębnie-
nie pacjentów z późną odpowiedzią na leczenie PEG-ifn  
i/lub pacjentów ostatecznie nie reagujących na leczenie. 

Aktywność ALAt
u pacjentów hBeag(+) podwyższona aktywność aLat 

jest związana z dobrą odpowiedzią na leczenie PEG-ifn (wyż-
szy odsetek pacjentów z serokonwersją w układzie „e” w po-
równaniu z pacjentami z niską wyjściową aktywnością aLat).

u leczonych Lam przy wyjściowej aktywności aLat x 
5 powyżej górnej granicy normy oraz wśród leczonych Ldt  
– aLat x 2 norma, taka aktywność aminotransferaz wskazu-
je na szanse osiągnięcia serokonwersji w układzie „e” oraz 
zahamowania replikacji hBV (ujemny hBV Dna najbar-
dziej czułą metodą Pcr) [11, 24].

niestety nie potwierdzono zależności między podwyż-
szoną aktywnością aLat a osiągnięciem korzyści terapeu-
tycznej (wirusologicznej) u pacjentów leczonych aDV oraz 
EtV [25].

u pacjentów hBeag(-) wysoka aktywność aminotrans-
ferazy alaninowej również wiązała się z dobrą odpowie-
dzią na leczenie PEG-ifn i/lub Lam. wyjściowa aktywność 
aLat przekraczająca 5-krotnie górną granicę normy wydaje 
się być silnym czynnikiem wskazującym na osiągnięcie zło-
żonej odpowiedzi, tj. normalizacji aLat oraz supresji hBV 
Dna 24 tygodnie po zakończeniu leczenia [26].

Polimorfizm genu interleukiny 28B  
(IL-28B)

Przydatność oceny polimorfizmu interleukiny 28B jako 
czynnika predykcyjnego odpowiedzi na leczenie przeciw-
wirusowe u pacjentów przewlekle zakażonych hcV skło-
niła badaczy do przeanalizowania tego problemu u zaka-
żonych hBV.

Lampertico i wsp. [27] przeanalizowali materiał wła-
sny pacjentów hBeag(-) leczonych w przeszłości (mediana 
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soka aktywność aLat, genotyp a lub B hBV oraz wysoka 
aktywność zapalna w badaniu histopatologicznym bioptatu 
wątroby.

monitorowanie skuteczności leczenia przeciwwiruso-
wego oceną wiremii hBV Dna metodą Pcr, ilościowego 
oznaczania hBsag, hBeag i kinetyki spadku tych stężeń 
umożliwia modyfikację leczenia w trakcie jego trwania. 

 Dalej istnieje potrzeba selekcjonowania nowych czyn-
ników pozwalających przewidywać skuteczność prowa-
dzonego leczenia przciwwirusowego u zakażonych hBV 
w celu ograniczenia ryzyka rozwoju odległych powikłań, 
tj. rozwoju marskości ze wszystkimi następstwami oraz 
hcc.

11 lat) PEG-ifn alfa-2a (92% z genotypem D) pod kątem 
osiągnięcia zaniku antygenu „s”. z 21 pacjentów, którzy 
dokonali eliminacji antygenu „s”, 14 miało genotyp cc 
w porównaniu do 7 z genotypem nie-cc iL-28B. autorzy 
ci sugerują, że polimorfizm iL-28B może stanowić dodat-
kowy (poza wyjściową: aktywnością aLat, wiremią hBV 
Dna, stężeniem hBsag) czynnik prognostyczny w ocenie 
skuteczności terapii PEG-ifn.

Wnioski
czynnikami dobrej odpowiedzi na terapię PEG-ifn wyj-

ściowo są: niska wiremia hBV Dna, obecność hBeag, wy-


